










  
Pārskats par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem 

un iebildumiem publiskās apspriešanas ietvaros 

 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs, 
saņemšanas 

datums 
Priekšlikums/iebildums 

Izstrādātāja viedoklis un komentāri 

1. Fiziska persona Sakarā ar detālplānojuma izstrādi, kurā 

zemes gabals Bauskas iela 159A tiek 

pārveidots par transporta koridoru, 

nokļūšanai zemesgabalā Gulbja iela 17A, 

lūdzam noteikt par labu zemesgabalam 

Bauskas iela 159 ceļa servitūtu, lai varētu 

piekļūt zemesgabalam Bauskas iela 159. 

Ceļa servitūts ir nodibināms par labu 

blakus īpašumam, jo tiek apgrūtināta 

piekļuve īpašumam no Bauskas ielas. 

Ņemot vērā apbūves intensitāti un ceļa 

transporta plūsmas palielinājumu, 

iebraukšana īpašumā blakus transporta 

koridoram tiek apgrūtināta un, papildus 

lūdzam pārbaudīt vai tehniskie 

noteikumi atļauj iebrauktuves 

izveidošanu Bauskas ielā 159, blakus 

transporta koridoram, kas tiks izveidots 

Bauskas ielā 159A. 

 

 

 

Priekšlikums ņemts vērā, vienlaikus 
sniegts skaidrojums. 

Atbilstoši spēkā esošā Rīgas teritorijas 
plānojuma kartoshēmai “Transporta 
infrastruktūras attīstības shēma”, 
Bauskas iela ir D kategorijas iela. 
D kategorijas iela ir iela vai tās posms 
apdzīvotā vietā, kas galvenokārt kalpo 
piekļūšanai zemes gabaliem. Noteiktās 
dienas stundās šie ceļi ievērojamā 
apjomā var pārņemt arī savienošanas 
funkciju. 

Spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojuma 
Teritorijas izmantošanas noteikumos nav 
ietvertas prasības, kuras ierobežotu 
iebrauktuves izveidi zemes vienībā 
Bauskas iela 159 plānotās attīstības 
Bauskas ielā 159A dēļ. Neskatoties uz to, 
lokālplānojuma daļa “Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”  
papildināta ar punktu:   “Gadījumā, ja šī 
lokālplānojuma risinājumi un to 
realizācija ir par pamatu tam, ka zemes 
vienībai Bauskas ielā 159 (kadastra 
Nr. 0100 073 0193) nav iespējams 
nodrošināt tiešu transporta pieslēgumu 
no Bauskas ielas, piekļūšana zemes 
vienībai jānodrošina no šī lokālplānojuma 
teritorijas, vajadzības gadījumā nosakot 
ceļa servitūtu.”. 

2. Fiziska persona Saskaņā ar likumu "par autoceļiem", 

lūdzu informēt, vai ir saņemta atļauja no 

autoceļa īpašnieka - pašvaldības un 

saskaņojums no Latvijas valsts ceļi, lai 

pievienotos autoceļam. Kādi nosacījumi 

un darba uzdevumi ir paredzēti, lai 

ievērotu drošu satiksmi pieslēdzot 

transporta koridoru no Gulbja ielas 17A 

autoceļam caur īpašumu Bauskas ielā 

159A? Ņemot vērā ceļa pievienojuma 

izmantošanas veidu un satiksmes inten-

sitāti attiecīgajā ceļa pievienojumā, 

kādas kategorijas autoceļš ir noteikts 

Sniegts skaidrojums par iesniegumā 
minēto, korekcijas lokālplānojumā nav 
veiktas, jo nav konstatētas pretrunas 
starp lūgto skaidrojumu un 
lokālplānojuma risinājumiem. 

Likuma “Par autoceļiem” 1. pants nosaka, 
ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību 
iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un 
lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes. 
Likuma noteikumi nav attiecināmi uz 
ielām, ja šā likuma tekstā nav tieši 
noteikts citādi.  Likuma 2. pants nosaka, 
ka iela ir transportlīdzekļu satiksmei 
paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā, 
savukārt autoceļš ir kompleksa 



  

transporta koridoram Bauskas ielā 

159A? 

inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas 
izmantojama transportlīdzekļu satiksmei 
ar noteikto ātrumu, normatīvos 
paredzētajām slodzēm un gabarītiem. 
Līdz ar to ir secināms, ka likums “Par 
autoceļiem” nav attiecināms uz konkrēto 
gadījumu. 

Atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam 
darba uzdevumam lokālplānojuma 
izstrādei, par izstrādāto lokālplānojuma 
projektu tika saņemti atzinumi no 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Rīgas domes 
Satiksmes departamenta. VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” 24.11.2017. atzinumā 
Nr. 5.1/13156 informēja, ka no satiksmes 
organizācijas un kustības drošības 
viedokļa nav iebildumu pret 
lokālplānojuma risinājumiem. Rīgas 
domes Satiksmes departaments 
07.12.2017. atzinumā Nr. DS-17-843-dv 
principiāli atbalsta izstrādāto 
lokālplānojuma redakciju. 
Līdz ar to lokālplānojuma risinājumus ir 
saskaņojušas atbildīgā institūcijas. 

Atbilstoši lokālplānojuma risinājumiem: 
▪ lokālplānojuma teritorijā netiek 

noteiktas jaunas ielas sarkanās līnijas. 
Atbilstoši spēkā esošā Rīgas teritorijas 
plānojuma Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 
2.20.1. punktam, ceļi, kas ir sarkano 
līniju ietvaros, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos 
tiek apzīmēti ar terminu “ielas”. Līdz ar 
to lokālplānojuma teritorijā plānotais 
transporta infrastruktūras un 
inženierkomunikāciju koridors nav 
uzskatāms par ielu un atbilstoša ielas 
kategorija tam netiek noteikta.  

▪ Lokālplānojuma teritorijā plānotā 
transporta un infrastruktūras koridora 
pieslēguma vieta  Bauskas ielai ir 
primāri plānota daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas 
iedzīvotāju piekļūšanai savam 
īpašumam. Iebrauktuve no Bauskas 
ielas ir plānota ar labo pagriezienu no 
Bauskas ielas un ar labu pagriezienu, 
lai izbrauktu no lokālplānojuma 
teritorijas (skatīt “Paskaidrojuma 
raksts” 43. un 44. attēlu). 



  

Transporta koridoram ir plānots 
piemērot dzīvojamās zonas statusu ar 
kustības ātrumu – 20 līdz 30 km/h.  
Konkrēti piekļuves ierobežošanas 
risinājumi izstrādājami būvprojektā, 
paredzot MK noteikumiem Nr. 279 
“Ceļu satiksmes noteikumi” 
atbilstošas ceļa zīmes. 

▪ Atbilstoši spēkā esošā Rīgas teritorijas 
plānojuma Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 177. punktam 
attālums no iebrauktuves 
transportlīdzekļu novietnē vai 
izbrauktuves no tās ir ne mazāks par 
20m no krustojuma ar D kategorijas 
ielu. Atbilstoši lokālplānojuma 
risinājumiem, tuvākais krustojums 
atrodas vairāk kā 20m attālumā no 
plānotās iebrauktuves lokālplānojuma 
teritorijā. 

▪ Lokālplānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu  
24. punktā ir noteikt, kuros gadījumos 
ir veicama esošo un plānoto 
transporta plūsmu izpēte. 

 
 



  
Pārskats par institūciju atzinumiem 

 

Atzinumi 
Izstrādātāja komentāri par nosacījumu 

ievērošanu 

Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Nr.4.5.-08/8002 

Lokālplānojuma projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 
23.09.2016. izdoto nosacījumu Nr. 4.5.-07/7008 prasībām, jo 
tās ir izpildītas. 

- 

Dabas aizsardzības pārvalde, 08.12.2017., Nr.4.8/158/2017-N-E 

Administrācija ir iepazinusies ar sniegtajiem plānošanas 

dokumentiem un sniedz pozitīvu atzinumu par 

lokālplānojuma redakciju zemesgabaliem Gulbju ielā 17A un 

Bauskas ielā 159, kadastra Nr. 0100 073 0175 un 0100 073 

2211. 

- 

Valsts meža dienests 08.12.2017., Nr.VM5.7-7/1131 

Tā kā lokālplānojuma teritorijā neatrodas mežs un meža 

zeme, virsmežniecība nesaskata savu kompetenci un nesniedz 

atzinumu par izstrādāto lokālplānojuma redakciju. 

Virsmežniecība savā 08.02.2016. vēstulē Nr.VM5.7-7/627 

neizvirzīja nosacījumus lokālplānojuma izstrādāšanai. 

- 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 01.12.2017., Nr. 948/7/1-14 

Lokālplānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši MK 

2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

prasībām un ir ievēroti Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamentam 2016. gada 22. jūlijā LĢIA vēstulē Nr. 

462/1.1-14.2e/659 sniegtie nosacījumi. 

LĢIA atbalsta lokālplānojuma tālāku virzību. 

- 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

Rīgas pilsētas pārvalde, 05.12.2017., Nr. 22/8-1.6.1/1209 

Pārvalde neiebilst Lokālplānojuma tālākai virzībai. 
- 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija,  

Inspekcija savas kompetences ietvaros 2017. gada 
12. decembrī Teritorijas plānojuma izskatīšanas komisijā 
izvērtēja lokālplānojuma redakciju un, ņemot vērā, ka 
lokālplānojuma redakcijā nav plānoti transporta risinājumi vai 
transporta mezglu vai ielu pārbūve, kas ietekmētu 
lokālplānojuma teritorijas tuvumā esošos kultūras 
pieminekļus Inspekcija sniedz pozitīvu atzinumu ar šādiem 
nosacījumiem:  

1.1. Redakcionāli precizējams TIAN 25.punkts, norādot 
to šādā redakcijā: “Gadījumā, ja nepieciešams 
pārbūvēt transporta mezglus un/vai ielas posmu un 
pārbūves objektā atrodas kultūras pieminekļi un/vai 
to aizsardzības zona (aizsargjosla), nepieciešams 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā 
iesniegt izvērtējumu par plānotās pārbūves ietekmi 
uz konkrēto kultūras pieminekli, priekšlikumus 

Atbilstoši atzinumā minētajam, 

lokālplānojuma daļā “Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 

precizēts 25. punkts, izsakot to sekojošā 

redakcijā:  

“Gadījumā, ja nepieciešams pārbūvēt 

transporta mezglus un/vai ielas posmu un 

pārbūves objektā atrodas kultūras 

pieminekļi un/vai to aizsardzības zona 

(aizsargjosla), nepieciešams Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā iesniegt izvērtējumu par 

plānotās pārbūves ietekmi uz konkrēto 

kultūras pieminekli, priekšlikumus 

iespējamā apdraudējuma novēršanai 



  

iespējamā apdraudējuma novēršanai kultūras 
pieminekļu saglabāšanas un aizsardzības aspektā un 
saņemt tās saskaņojumu.” 
 

1.2. Turpmākajā pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas procesā tās teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos (Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojumā, lokālplānojumos, detālplānojumos u.c.) 
un būvprojektos ielu sarkanās līnijas koriģējamas tā, 
lai plānotās transporta mezglu un ielu pārbūves 
neskartu valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus 
un noteikto sarkano līniju teritorijās netikti iekļauti 
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi.  

kultūras pieminekļu saglabāšanas un 

aizsardzības aspektā un saņemt tās 

saskaņojumu.”. 

 

Tā kā lokālplānojums negroza sarkanās 

līnijas kultūras pieminekļu un/vai to 

aizsardzības zonā (aizsargjoslā), atzinuma 

1.2. punkts pieņemts zināšanai.  

VAS “Latvijas valsts ceļi”, 24.11.2017., Nr. 5.1/13156 

LVC informē, ka no satiksmes organizācijas un kustības 

drošības viedokļa, nav iebildumu pret lokālplānojuma 

risinājumiem. 

- 

Veselības inspekcija,  Nr. 5.3-6/32497/ 

Projekta “Lokālplānojuma redakcija zemesgabaliem Gulbju 

ielā 17A un Bauskas ielā 159A, Rīgā” risinājums atbilst higiēnas 

prasībām. 

- 

Rīgas domes Satiksmes departaments, 07.12.2017., Nr. DS-17-843-dv  

Departaments principiāli atbalsta izstrādāto lokālplānojuma 

redakciju zemesgabaliem Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 

159A, ar sekojošām iebildēm turpmākai plānošanai: 

1. Transportlīdzekļu kustība piebraukšanai objektam no 
Jāņa Čakstes gatves vietējās satiksmes joslas 
organizēt tikai ar labajiem pagriezieniem iekšā un 
labajiem pagriezieniem ārā no teritorijas; 

2. Būvprojekta ietvaros paredzēt Gulbju ielas pārbūvi 
atbilstoši “E” kategorijas ielas parametriem; 

3. Nepasliktināt esošo transporta plūsmu objektam 
piegulošajā publiskajā ielu tīklā. 

1. Atbilstoši atzinumam, labots 

lokālplānojuma sadaļas “Paskaidrojuma 

raksts” 43. attēls norādot, ka objektam no 

Jāņa Čakstes gatves vietējās satiksmes 

joslas organizējams tikai ar labajiem 

pagriezieniem iekšā un labajiem 

pagriezieniem ārā no teritorijas. 

2. Atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumu 

Nr. 628 61. punktam institūcijas atzinumos 

nevar izvirzīt jaunus nosacījumus vai 

prasības, izņemot gadījumu, ja ir 

mainījusies tiesiskā vai faktiskā situācija. 

Šajā gadījumā tiek izvirzīta jauna prasība, 

proti, paredzēt Gulbju ielas pārbūvi 

atbilstoši “E” kategorijas ielas 

parametriem.  

Atbilstoši lokālplānojumam, Gulbju iela ir 

noteikta kā  E kategorijas iela. Konkrēti ielu 

parametri ir detalizējami ielas pārbūves 

būvprojekta izstrādes laikā. 

3. Lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir 
veikta sākotnējā transporta 
infrastruktūras izpēte. Atbilstoši tai 
lokālplānojuma daļā “Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” tika 
iekļauta prasība: “Ja turpmākās 
projektēšanas laikā tiek paredzēts, ka 



  

attīstības iecere piesaistīs 1000 un vairāk 
reducētās autotransporta vienības 
diennaktī, ir jāveic esošā un plānotā 
transporta plūsmu izpēte, veicot 
mikroskopisko modelēšanu. Pamatojoties 
uz izpēti, jānosaka nepieciešamība veikt 
transporta mezglu vai ielu posmu 
pārbūvi.”.  

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 19.12.2017., Nr.DMV-17-3513-dv 

Vides pārvalde norāda, ka lokālplānojuma redakcijā 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav ņemts 

vērā Vides pārvaldes 2016.gada 27.jūlija atzinumā (vēstule 

Nr.DMV-16-1982-dv) ieteikums lokālplānojuma teritorijā 

atturēties no ēku ar dzīvojamo funkciju iekļaušanas, kā arī 

valsts aizsargājamā kultūrvēsturiskā pieminekļa Bišumuižas 

parka aizsardzību no lokālplānojuma teritorijā izvietoto 

komerciālo objektu radītā trokšņa ar lokālplānojuma 

teritorijas perimetrā izvietotām trokšņa aizturošām būvēm – 

vairākstāvu ēkām vai prettrokšņa ekrāniem. Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 53.punktā un 

54.punktā dotajos ieteikumos par trokšņu samazināšanas 

līdzekļu (prettrokšņa pasākumu) pielietošanu  nav dots 

paskaidrojums, kā prognozēt šo pasākumu nepieciešamību 

(trokšņa situācijas modelēšana vai citas metodes). 

Atbilstoši atzinumā minētajam, koriģēta 
lokālplānojuma daļas “Paskaidrojuma 
raksts” (12) nodaļa “Prettrokšņa 
pasākumi”, izsakot to sekojošā redakcijā: 

Atbilstoši aktuālajām Rīgas aglomerācijas 
stratēģiskajām vides trokšņu kartēm, nav 
pamats aizliegt dzīvojamās apbūves 
izvietošanu visā lokālplānojuma teritorijā, 
aizliegums tiek paredzēts tikai teritorijas 
daļai gar Bauskas ielu (zemes vienībā 
Bauskas ielā 159A). Savukārt gar J. Čakstes 
gatvi tiek paredzēts izvietot galvenokārt 
biroju un tirdzniecības vai pakalpojumu 
objektu apbūve.  

Spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojuma 

Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu 128. punktā noteikts, ka 

“Prettrokšņa pasākumus nosaka 

būvprojektā, ņemot vērā būvprojekta 

novietojumu pilsētas teritorijā un Rīgas 

aglomerācijas izstrādāto trokšņa 

stratēģisko karti. Prettrokšņa pasākumus 

precizē, veicot akustiskās situācijas 

papildus modelēšanu.”.  

23.-25.01.2018. tika veiktas konsultācijas 

ar RD Mājokļu un vides departamenta 

speciālistiem par atzinumā minēto. Kā 

rezultātā Paskaidrojuma raksta 

4.2. nodaļas (12) apakšnodaļa ir 

papildināta ar tekstu: “Gadījumā, ja 

lokālplānojuma teritorijā plānots attīstīt 

tādu izmantošanas veidu, kura darbība var 

radīt trokšņa robežlielumu pārsniegumu 

citiem lokālplānojuma vai pieguļošajā 

teritorijā esošiem objektiem, tā 

būvprojekta izstrādes laikā ir jāveic 

akustiskās situācijas papildus modelēšana. 

Pamatojoties uz to ir jānosaka 

nepieciešamie prettrokšņa pasākumi, kā 



  

arī ierobežojumi citu objektu izvietošanai 

palielināta trokšņa avota ietekmes zonā.”. 

Rīgas domes Īpašuma departaments, 29.11.2017., Nr. DI-17-593-dv 

Tā kā izstrādātais lokālplānojuma projekts atbilst 

Departamenta 17.08.2016. izsniegtajiem lokālplānojuma 

izstrādes nosacījumiem Nr.1-5/DI-16-443-28-dv, 

Departaments atbalsta sagatavoto lokālplānojuma redakciju. 

- 

SIA “Rīgas ūdens” 07.12.2017., Nr.2017-A13.15.2.12/5443-N 

SIA “Rīgas ūdens” 2016.gada 29.jūlijā izdotajiem 
nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei Nr.T1-7.9/1249 ir 
beidzies derīguma termiņš. Lokālplānojums jāizstrādā 
atbilstoši spēkā esošiem nosacījumiem teritorijas plānošanas 
dokumentācijas izstrādei. 

2017. gada decembrī pieprasīti atkārtoti 

nosacījumu lokālplānojuma izstrādei. 

SIA “Rīgas ūdens” 10.01.2018., Nr. 2018-A13.1-5.2.12/63-N 

SIA “Rīgas ūdens” akceptē lokālplānojumu. 
- 

AS “Augstsprieguma tīkls”, 12.12.2017., Nr. 50SA10-08-1814/e 

AS “Augstsprieguma tīkls” nosacījumi un atzinumi minētā 

lokālplānojuma sagatavošanai nav nepieciešami. 

- 

AS “Sadales tīkls”, 2017. gada novembris 

Lai saņemtu pozitīvu atzinumu, ievērot sekojošas AS “Sadales 

tīkls” prasības: 

1. Ievērot AS “Sadales tīkls” iepriekš sagatavotās vēstules Nr. 
30KI50-02.05/228 no 30.01.2017. piezīmes; 

2. Grafiskajās daļas rasējumi nesakrīt ar paskaidrojuma 
rakstā pievienotajiem rasējumiem. Nav pievienots 
griezums C-C; 

3. Pievienot piezīmes nodaļā Inženiertehniskā 
infrastruktūras attīstība Elektroapgāde un vājstrāvas: 
3.1. Izstrādātā shēma  48. attēlā ir informatīva un sniedz 
vispārīgu ieskatu lokālplānojuma zemes vienību 
perspektīvai elektroapgādei; 
3.2. Izstrādājot detālplānojumu vai būvprojektu zemes 
gabaliem, kas atrodas šī lokālplānojuma teritorijā, 
nepieciešams pieprasīt precizētus AS “Sadales tīkls“ 
tehniskos noteikumus ēku būvniecībai un elektroapgādei. 

SIA “METRUM” ir veikusi sekojoši 
precizējumi: 
1. paskaidrojuma raksta 26. un 48. attēlā 

norādījusi visus  esošos AS “Sadales 
tīkls” energoapgādes objektus, kas 
atrodas lokālplānojuma teritorijas 
tuvumā un ir minēti lokālplānojuma 
izstrādes nosacījumos; 

2. lokālplānojuma grafiskās daļas lapas 
“Teritorijas funkcionālais zonējums” 
un “Ielu šķērsprofili” ir papildinātas ar 
piezīmi: “Šķērsprofilu C-C skatīt 
“Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” pielikumā . 

3. 48. attēlā precizēta informācija par VS 
kabeļu līnijām un VS kabeļu zonām; 

4. paskaidrojuma raksta sadaļas 
“Inženiertehniskā infrastruktūras 
attīstība” 65. lapā norādīts, ka: 

 Lokālplānojuma izstrādes ietvaros 
izstrādātā perspektīvās 
elektroapgādes shēmai (48. attēls) 
ir informatīva un sniedz vispārīgu 
ieskatu lokālplānojuma zemes 
vienību perspektīvai 
elektroapgādei. Izstrādājot 
detālplānojumu vai būvprojektu 
zemes gabaliem, kas atrodas šī 
lokālplānojuma teritorijā, 
nepieciešams pieprasīt precizētus 
AS “Sadales tīkls” tehniskos 



  

noteikumus ēku būvniecībai un 
elektroapgādei. 

 Izstrādājot detālplānojumu vai 
būvprojektu lokālplānojuma 
teritorijā, jāievēro lokālplānojuma 
risinājumos norādīto 
transformatora punktu 
novietojums. Gadījumā, ja 
detālplānojuma vai būvprojekta 
izstrādes laikā, ir nepieciešams 
mainīt lokālplānojuma risinājumos 
norādīto transformatora punktu 
novietojumu, izmaiņas jāsaskaņo ar 
A/S “Sadales tīkls”. 

12.12.2017. SIA “METRUM” ir nosūtījusi 
koriģēto lokālplānojuma redakciju 
atkārtota atzinuma sniegšanai. 

AS “Sadales tīkls”, 28.12.2017., Nr.30KI50-02.05/3311 

AS “Sadales tīkls” pēc atkārtotas informācijas saņemšanas 

atbalsta izstrādāto lokālplānojumu zemesgabaliem Gulbju 

ielā 17A un Bauskas ielā 159A, Rīgā, ja veiktie labojumi tiks 

ievietoti valsts vienotajā telpiskajā informācijas portālā. 

- 

AS “Latvijas Gāze” 29.11.2017., Nr.27.4-2/2833 

Lokālplānojuma: 

▪ Paskaidrojuma raksta 28.attēls “Esošās gāzapgādes un 
siltumapgādes shēma”, 

▪ lapa 1 “Teritorijas pašreizējā izmantošana”, 
▪ lapa 3 “Ielu šķērsprofili”, 
▪ 1.pielikums “Perspektīvā transporta un 

inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils” 

Saskaņotas un nav iebildumu Lokālplānojuma tālākai 

apstiprināšanai pašvaldībā. 

- 

AS “RĪGAS SILTUMS” 04.12.2017., Nr.2.2-4/5778 

AS “RĪGAS SILTUMS” nav pretenziju pret izstrādātajiem 

lokālplānojuma risinājumiem. 

- 

 


